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MACROECONOMIA

Com o envio da proposta de reforma 
da Previdência pelo governo federal, 
algumas avaliações têm gerado de-
sinformação e desviado o foco do 
que nos parece realmente importan-
te nesse debate. O eixo estruturan-
te da proposta é a adoção de uma 
idade mínima em 65 anos com uni-
ficação das diferenças entre homens 
e mulheres, aposentadorias rurais e 
urbanas e a extinção da aposentado-
ria por tempo de contribuição.

Além disso, a proposta altera 
a regra de cálculo dos benefícios, 
muda as aposentadorias especiais 
eliminando gradualmente aquela 
voltada para os professores, torna 
obrigatório o mesmo teto do INSS 
para os novos servidores públicos e 
cria uma diferenciação entre o regi-
me previdenciário e o assistencial. A 
proposta cria maior harmonização 
das regras previdenciárias e introduz 
um mecanismo de ajustamento auto-
mático à demografia.

Algumas críticas a essa proposta, 
a nosso ver, têm gerado algumas con-
fusões no debate e pouco ajudam a 
melhorar a proposta em discussão no 
Congresso Nacional. Nesse sentido, 
nosso objetivo é avaliar essas críticas 
para ao final elencarmos o que nos 
parece realmente essencial no debate.

sas duas questões são evidentemente 
problemas sérios da nossa sociedade, 
mas nenhum desses grupos pertence 
ao grupo alvo da previdência social. 

O conceito relevante aqui é o de 
expectativa de vida a partir de deter-
minada idade, por exemplo, 65 anos. 
Quando se observam as estatísticas es-
taduais nesse conceito, percebe-se que 
a sobrevida em relação aos 65 anos é 
muito maior e que as diferenças regio-
nais são bem menores. A expectativa 
de sobrevida após os 65 anos varia em 
torno de 16 a 20 anos entre as diferen-
tes unidades da Federação do país. De-
bater a reforma usando a expectativa 
de vida ao nascer é, portanto, um erro 
metodológico importante. Por fim, é 
importante considerar que a tendên-
cia é de crescimento da expectativa de 
vida, inclusive nas idades mais avan-
çadas, e que a transição para 65 anos 
ocorrerá em 20 anos.

Uma segunda crítica diz que a po-
pulação mais pobre deve sofrer mais 
com a reforma. A verdade é que a 
população mais pobre já se aposen-
ta com 65 anos e as pessoas que se 
aposentam por tempo de contribui-
ção na faixa dos 50 anos são aquelas 
que: (1) possuem maior estabilida-
de no mercado de trabalho formal, 
(2) são menos afetadas pelo desem-

A primeira crítica é que a idade 
mínima de 65 anos é um requisito 
superior à expectativa de vida dos 
estados brasileiros mais pobres e, 
portanto, as pessoas precisariam 
trabalhar até morrer. Existem dois 
fatores que tendem a tornar a expec-
tativa de vida baixa. O primeiro é 
a mortalidade infantil que, quando 
é elevada, reduz substancialmente a 
expectativa de vida. O segundo fator 
é a quantidade de mortes de jovens 
por conta da violência urbana. Es-
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prego, e (3) estão entre os maiores 
rendimentos da população. Segundo 
dados da Pnad de 2015, 80,7% dos 
aposentados precoces1 ocupados es-
tão entre os 30% mais ricos.

A aposentadoria por tempo de 
contribuição também desvirtua a 
proteção previdenciária no Brasil, 
pois permite o pagamento de benefí-
cios para pessoas com plena capaci-
dade laboral e alto nível de renda de 
trabalho para os padrões brasileiros.

A terceira crítica recai sobre o 
tratamento igualitário proposto en-
tre homens e mulheres. A explicação 
para a diferenciação existente é a du-
pla jornada de trabalho decorrente 
da divisão social do trabalho em que 
as mulheres, normalmente, possuem 
mais afazeres domésticos. O fato é 
que a diferenciação tem se reduzido 
no tempo, as estruturas familiares têm 
mudado bastante e a maior parte dos 
empregos com maior risco é ocupada 
por homens. Além disso, as mulheres 
possuem uma expectativa de sobrevi-
da maior o que torna a duração mé-
dia do benefício mais elevada.

É importante perceber que o papel 
da Previdência é o de garantir renda 
de quem perdeu capacidade laboral. 
A idade de aposentadoria não deveria 
guardar nenhuma relação direta com 
a duração da jornada de trabalho. 
Seguindo esse raciocínio, seria o caso 
então de um segurado que tem uma 
jornada de meio período se aposentar 
mais tarde. Além disso, do ponto de 
vista do financiamento também não 
parece adequado considerar o traba-
lho não contributivo das mulheres que 
estão incluídas no mercado formal de 
trabalho. Esse tipo de discussão no li-
mite parece inviável na prática.

Outra crítica importante é a pos-
sibilidade de existência de desem-

prego elevado entre as pessoas mais 
experientes. Nesse caso, o receio é 
que a reforma aumente a oferta de 
trabalho desse grupo etário e como 
eles têm mais dificuldades de se re-
colocar no mercado de trabalho o 
desemprego possa aumentar.

Os dados não mostram que o 
desemprego na faixa etária dos 50 
anos seja mais elevado. A taxa de 
desemprego entre os jovens é mais 
de 6 vezes em relação à observada 
na faixa etária de 55 a 64 anos, que 
corresponde a cerca de 1/3 da média 
geral.2 O perfil dos trabalhadores 
que estão se aposentando na faixa 
dos 50 anos é de qualificação acima 
da média. De qualquer forma, esse é 
um problema que se ocorrer deve ser 
tratado por meio de políticas auxi-
liares de capacitação e inserção.

A mudança da regra de cálculo para 
51% + 1 p.p. por ano de contribuição 
tem gerado reações por conta do tem-
po requerido de 49 anos para alcançar 
a integralidade. Esse também é um 
equívoco porque as taxas de reposição 
em sistemas previdenciários são bem 

mais baixas que no Brasil. A taxa de 
reposição agregada média na União 
Europeia, em 2015, foi de 57%.

Por fim, existe a crítica de que a 
reforma se baseia apenas em redu-
ção de despesas e que é importante 
elevar as receitas para assegurar o 
financiamento do sistema. É impor-
tante perceber que o Brasil enfrenta 
um fenômeno demográfico que ele-
vará bastante as despesas da Pre-
vidência em percentual do PIB no 
sistema atual e o custo de financia-
mento desse sistema será muito ele-
vado para toda a sociedade. Como 
esse fenômeno exerce muita pressão 
sobre as despesas, faz sentido que a 
reforma atue nessa frente. De todo o 
modo, isso não impede que discus-
sões sobre o aperfeiçoamento do fi-
nanciamento sejam realizadas.

Sobre a questão das receitas, uma 
crítica recorrente é que o sistema de 
seguridade não tem déficit e, portan-
to, a discussão sobre a reforma é ina-
dequada. As estatísticas mostram, no 
entanto, o contrário, pois o resultado 
foi deficitário em R$ 166,5 bilhões 
em 2015. Nas contas do superávit da 
seguridade há vários erros metodoló-
gicos como, por exemplo, excluir do 
cálculo o regime de previdência dos 
servidores do governo federal. 

Independente disso, se as despesas 
previdenciárias crescerem em dema-
sia, as demais despesas da seguridade 
irão se comprimir a ponto de com-
prometer os demais serviços públicos 
que devem ser prestados e também 
diminuir o espaço fiscal para investi-
mento, com consequências negativas 
sobre o crescimento econômico.

O debate deveria ser menos pau-
tado em resistência a qualquer mu-
dança, e tentar entender qual o ta-
manho do ajuste que é necessário e 
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recem muito mais relacionadas ao 
debate sobre o nível de seguridade 
desejado pela sociedade.

É importante destacar que a refor-
ma possui impactos macroeconômicos 
relevantes que passam pelo equilíbrio 

quais são as melhores alternativas, 
do ponto de vista da proteção social. 
Essas críticas acabam por desviar o 
foco do que acreditamos ser o debate 
principal que é oferecer uma combi-
nação adequada entre a sustentabili-
dade do sistema e a proteção social.

A primeira questão diz respeito à 
exigência de 25 anos de contribui-
ção, que pode gerar um “vazamento” 
para a assistência social, que teve suas 
regras endurecidas e, portanto, é im-
portante avaliar até que ponto haverá 
alguma perda de cobertura social.

A segunda questão é a proibição 
de acúmulo de aposentadoria e pen-
são por morte. O argumento é que 
a perda de um dependente reduz o 
custo de manutenção da família, 
mas, por outro lado, existem custos 
fixos que são mantidos. Em certo 
sentido essa adequação é realizada 
pela própria redução do valor da 
pensão. Essas duas questões nos pa-

fiscal e pela queda das taxas de juros, 
estabilizando a economia no curto 
prazo. No longo prazo, o prolonga-
mento dos efeitos benéficos do bônus 
demográfico, ao manter maior parcela 
da população no mercado de traba-
lho, do aumento da produtividade e 
do acúmulo de poupança, resultarão 
em mais investimento e crescimento.

Nesse sentido, entendemos que 
os eixos estruturantes da reforma da 
Previdência colocam o sistema brasi-
leiro em um ponto mais equilibrado 
da curva que estabelece o trade-off 
entre crescimento e distribuição. 

1Foram considerados aposentados precoces 
homens com 50 a 59 anos e mulheres na faixa 
de 46 a 54 anos. A variável utilizada para deter-
minar a distribuição de renda foi a renda fami-
liar mensal per capita.

2Considerando os dados da Pnad/IBGE de 2015. 
A taxa de desemprego de 16 a 24 anos, 55 a 64 
anos e 16 anos ou mais de idade era, respecti-
vamente, 22,8%, 3,6% e 9,4%.
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